
Kick-start Breakfast 7.00 - 11.00

Croissant, boter en jam 4

Hangop met granola, goji bessen, fruit en honing 8,5
- Coconut yoghurt (vegan) +2.5 Vegan

Bananenbrood met kokos crème, walnoten en karamel 7,5 Vegan

Avocado toast met cherrytomaten, mozzarella en basilicumolie 11,5

Conscious lunch 11.00-16.00

Tom Ka Kai; kokos, rode curry, citroengras, koriander, champignons, 9.5 Vegan
tofu en geserveerd met brood

Brioche bol met jackfruit rendang, gebakken uitjes, 11 Vegan
zoetzuur komkommer en rode ui

Landbrood hummus met geroosterde groenten, dukkah en tahin dressing 9,5 Vegan

Open tosti met kimchi en jonge kaas 7,5

Avocado toast met cherrytomaten, mozzarella en basilicumolie 11,5

Landbrood Muhammara met granaatappel en koriandersaus 9 Vegan

Gebak 7:00 - 16.00

Worteltaart 5,5

Appeltaart 6

Slagroom +0,5

Bananenbrood met kokos crème, walnoten en karamel 7,5 Vegan
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Snacks 12.00-21.30

Hummus met pita en dukkah en tahin dressing 9.5 Vegan

Muhammara met pita en koriandersaus 9,5 Vegan

Landbrood met kruidenboter 5 Vegan

Gemengde nootjes 5 Vegan

Gemarineerde olijven 5 Vegan

Kindergerechten:

Kids tosti met kaas en ketchup tot 16:00 5

Vegan Spaghetti Bolognese van 17:00 8,5 Vegan

Bijgerechten

Gemengde salade 4,5 Vegan

Geroosterde groenten 5 Vegan

Landbrood met kruidenboter 5 Vegan
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Voorgerechten 17.00-21.30

Tom Ka Kai; kokos, rode curry, citroengras, champignons, 9.5 Vegan
tofu en geserveerd met brood

Romaine sla met geroosterde broccoli, romanesco en bloemkool 9 Vegan
met miso dressing en sesamzaad

Burrata Caprese met basilicumolie, balsamico 10
azijn en pijnboompitten

Hoofdgerechten 17:00-21:30

Ravioli gevuld met spinazie en ricotta met salieboter en parmezaan 17,5

Polpette van Aubergine uit de oven met scamorza, 17,5
in tomatensaus, pijnboompitten en brood

Jackfruit rendang met rijst,gebakken uitjes, 17,5 Vegan
zoetzuur komkommers en rode ui

Geroosterd pompoen, katsu curry, komkommers gemarineerd 19,5 Vegan
in ponzu en naan brood

Need for sweet 17.00-21.30

Triple chocolate: chocolate brownie, chocoladesaus, 7,5 Vegan
en slagroom

Bananenbrood met walnoten en karamelsaus 7,5 Vegan

Eton Mess: aquafaba meringue, rood fruit compote, 7,5 Vegan
slagroom en rozenblaadjes

3-gangen menu: 35
Keuze uit alle voor- , hoofd- & nagerechten.  Incl brood en boter
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